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SPOLOČNOSTI SCANIA 

O OCHRANE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Kľúčovou hodnotou pre nás v spoločnosti Scania je Úcta k jednotlivcovi. Na tomto základe s 

vami integrujeme ako s váženým zákazníkom, vodičom našich vozidiel, spolupracovníkom v 

našej globálnej organizácii, dôveryhodným obchodným partnerom/dodávateľom alebo pri 

návšteve našich webových stránok, priestorov alebo podujatí. 

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na: 

 

 dodanie našich produktov a služieb, 

 podporu a pomoc pre vás, keď používate naše produkty a služby, 

 plnenie a dodržiavanie zmluvných záväzkov, našich, ako aj vašich 

 plnenie právnych záväzkov 

 poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, ako aj o pripravovaných 

podujatiach, 

 zlepšenie kvality a ďalší vývoj našich produktov a služieb, ako aj našej organizácie. 

 
Robíme všetko preto, aby sme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali a chránili ich s 

rovnakou úctou a poctivosťou, ako keby šlo o naše vlastné údaje. V určitých prípadoch 

využívame služby dôveryhodných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú dodať naše 

produkty a služby. V prípadoch, keď potrebujeme zdieľať vaše údaje s našimi obchodnými 

partnermi, dbáme na to, aby s vašimi údajmi zaobchádzali s rovnakou úctou a poctivosťou, 

ako to robíme my. 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné 

údaje môžeme spracovávať, prečo to robíme a ako zabezpečujeme dodržiavanie vašich práv 

a rešpektujeme vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, kedykoľvek 

nás môžete kontaktovať dpo@scania.sk, prípadne sa môžete obrátiť priamo na zástupcu 

spoločnosti Scania. 

mailto:dpo@scania.sk
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OCHRANE OSOBNÝCH 

ÚDAJOV – ČASTÉ 

OTÁZKY 

Zdieľa spoločnosť Scania moje údaje s tretími stranami? 
Vaše údaje nikdy nepredávame tretím stranám. 

 
Aby sme poskytovali najlepšie produkty a služby, využívame našu globálnu organizáciu a 

globálnu sieť dôveryhodných partnerov. To znamená, že občas môžeme zdieľať vaše údaje 

(všetky alebo vybrané časti) v rámci skupiny Scania, ako aj s dôveryhodnými obchodnými 

partnermi, ktorí nám pomáhajú. Typické príklady zahŕňajú: 

 

 Keď si niečo kúpite v internetovom obchode spoločnosti Scania, zdieľame niektoré 

údaje s partnermi, ktorí spracovávajú vašu platbu alebo vám doručujú tovar. 

 Vaše údaje môžeme spracúvať v IT systémoch, ktoré vyvíjajú, dodávajú alebo hosťujú 

naši externí IT partneri 

 Môžeme využiť služby tretích strán, ktoré nám budú pomáhať pri organizácii podujatí, 

na ktorých sa zúčastňujete, alebo vám zaobstarajú hotel, dopravu atď. 

 Keď zavoláte na našu núdzovú asistenčnú službu, môžeme vaše údaje zdieľať s 

tretími stranami, ako sú napríklad odťahovacie spoločnosti. 

 

V prípadoch, keď potrebujeme zdieľať vaše údaje s našimi obchodnými partnermi, dbáme na 

to, aby s vašimi údajmi zaobchádzali s rovnakou úctou a poctivosťou, ako to robíme my. 

Ak to vyžaduje zákon, môžeme vaše údaje zdieľať s verejnými orgánmi. 

 

Kde spoločnosť Scania spracúva moje údaje? 
Spoločnosť Scania je globálna spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 100 krajinách. Aby sme 

poskytovali najlepšie produkty a služby, využívame našu globálnu organizáciu a globálnu sieť 

dôveryhodných partnerov. To znamená, že sa občas môžeme rozhodnúť pre spracovanie   

vašich údajov (všetkých alebo vybraných častí) v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. Vždy 

pri tom dodržiavame existujúce predpisy a zabezpečujeme, aby sa s vašimi údajmi 

zaobchádzalo bezpečným spôsobom. Ak sa vaše údaje prenášajú mimo Európsku úniu, 

dodržiavajú sa pri tom náležité bezpečnostné opatrenia. 

V tomto kontexte „spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s 

osobnými údajmi, ako napr. zber, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, 

prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultácie, používanie, zverejňovanie 

prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, 

obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie. 
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Ako chránite moje údaje? 
Zaväzujeme sa vždy chrániť vaše údaje a podnikneme všetky primerané právne, technické a 

organizačné bezpečnostné opatrenia na primeranú ochranu spracúvaných osobných údajov 

proti manipulácii, strate, zničeniu alebo nezákonnému prístupu. 

Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú súčasne s vývojom dostupných 

bezpečnostných produktov a služieb. 

 

Ako dlho uchovávate moje údaje? 
Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na: 

 

 plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, 

 splnenie účelu, pre ktorý boli údaje zhromaždené, 

 plnenie našich právnych záväzkov. 

 

Aké sú moje práva? 

Právo na prístup 
Môžete požiadať o výpis z registra, v ktorom bude uvedené, aké osobné údaje v súvislosti s 

vami spracúvame. Táto služba je bezplatná. 

Výpis z registra bude odoslaný na vašu adresu, ktorá je zaregistrovaná v našich systémoch, 

alebo, ak sa tak rozhodnete, môžete si ho vyzdvihnúť na našej pobočke, kde sa pred 

poskytnutím údajov musíte identifikovať. 

 

Právo na opravu 
Máte právo aktualizovať svoje informácie, aby sme mali vždy k dispozícii správne informácie.  

 

 
Právo na vymazanie 
Ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok, môžete požiadať, aby vaše osobné údaje 

boli bez zbytočného odkladu vymazané: 

 Ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. 

 Ak je spracovanie umožnené výlučne na základe vášho súhlasu a vy svoj súhlas 

odvoláte. 

 Ak je vymazanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. 

 

Právo namietať 
Vždy máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho 

marketingu. Ide o absolútne právo, čo znamená, že ak namietate, ukončíme akékoľvek ďalšie 

používanie vašich údajov na účely priameho marketingu. 

Máte tiež právo namietať proti akémukoľvek spracovaniu, ktoré zakladáme na legitímnom 

záujme. Ak namietate, musíte podrobne špecifikovať proti čomu namietate a prečo. My 

potom musíme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad 

záujmami, právami a slobodami jednotlivca; alebo preukázať, že naše spracovanie je určené 

na ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. 

 

Právo na obmedzenie 
Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracovania vašich údajov. Spracovanie môže 

byť obmedzené v týchto situáciách: 

 Ak sa domnievate, že vaše údaje sú nesprávne a preto ste nás požiadali o opravu. 

Potom môžete požiadať, aby sa spracovanie vašich údajov obmedzilo, kým 

neoveríme, či sú vaše údaje nesprávne. 
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 Keď je spracovanie údajov nezákonné, ale nesúhlasíte s vymazaním vašich údajov a 

namiesto toho žiadate o obmedzenie používania týchto údajov. 

 Ak potrebujete vaše údaje, aby ste mohli určiť, vymáhať alebo obhajovať právne 

nároky, aj keď už vaše údaje nepotrebujeme na účely nášho spracovania. 

 
 
 
 

Právo na prenosnosť údajov 
Máte právo vyžiadať si údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli používať inde. Toto 

právo sa uplatňuje len v prípadoch, keď je spracovanie vašich údajov založené na právnom 

základe, že ste dali svoj súhlas so spracovaním údajov, alebo ak ste s nami uzatvorili zmluvu. 

 

Oznámenie o porušení (sťažnosť) 
Ak sa domnievate, že vaše údaje sa spracovávajú v rozpore s platnými predpismi, oznámte 

nám to, prosím, čo najskôr. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov vo 

vašej krajine. 

 

Ako vás môžem kontaktovať v prípade otázok? 

dpo@scania.sk. 

mailto:dpo@scania.sk
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ÚDAJE, KTORÉ 

SPRACÚVAME 
Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od vášho vzťahu k spoločnosti Scania. V tabuľkách 

nižšie sú uvedené podrobné informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme na rôzne účely. 

 

Aké osobné údaje spracúvame od vás ako od zákazníka? 
Keď si vy a/alebo vaši zamestnanci objednáte produkt a/alebo službu, spracujeme vaše 

kontaktné informácie, aby sme mohli komunikovať a dodávať požadované produkty a služby. 

Ak ste živnostník, všetky údaje, ktoré spracúvame o vašej spoločnosti, sa stávajú osobnými 

údajmi. 

 
 

 

Prečo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracúvame? 

Právny 

základ 

 
 

Poskytnutie cenovej ponuky 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Ak ste živnostník, spracúvame finančné 

údaje, ako napríklad úverové ratingy 

 

 
Legitímny 

záujem 

 
 
 

Dodanie na základe zmluvy 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Ak ste živnostník, spracovávame aj finančné 

údaje, ako sú úverové ratingy, bankové účty 

a platby, ako aj údaje súvisiace so zmluvou, 

ako je číslo zmluvy, číslo objednávky, faktúry 

 
 

 
Zmluvný 

záväzok 

 
Poskytovanie služieb a 

podpory 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 
Zmluvný 

záväzok 

Informovanie o produktoch 

a službách, o ktorých si 

myslíme, že môžu byť pre 

vás zaujímavé 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Preferencie kontaktovania 

 
Legitímny 

záujem 

Sledovanie nášho 

fungovania a vašej 

spokojnosti s našimi 

produktmi a službami, 

pozvánky na zúčastnenie sa 

prieskumov 

 
 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Preferencie kontaktovania 

 

Legitímny 

záujem 

 
Vykonanie nápravných 

opatrení 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Dodacia adresa 

 Nákupy a transakcie 

 
Legitímny 

záujem 
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Účasť vo vernostnom 

programe  Scania Griffin 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 
Súhlas 

 

Aké osobné údaje spracúvame od vás ako od vodiča? 
Ako vodič môžete so spoločnosťou Scania interagovať tromi hlavnými spôsobmi.  

 
Riadite vozidlo Scania 
Ak váš zamestnávateľ uzavrie zmluvu so spoločnosťou Scania, ktorá zahŕňa Spojené služby 

Scania, vozidlo, ktoré riadite, bude diaľkovo monitorovať spoločnosť Scania a váš 

zamestnávateľ. Z vozidla zbierame rôzne druhy prevádzkových údajov, ako je spotreba 

paliva, štýl jazdy, poloha vozidla, chybové kódy a podobne. Keď môžeme identifikovať, kto 

vedie vozidlo, všetky tieto informácie sa stávajú osobnými údajmi. 

Tieto údaje spracúvame, aby sme mohli 

 
 poskytovať služby požadované zákazníkom 

 dodávať zábavné služby vo vozidle na požiadanie 

 vykonávať diagnostiku na diaľku, ako aj plánovať opravy 

a údržbu 

 poskytovať podporu 

 plniť zmluvné a právne záväzky 

 zlepšovať kvalitu a ďalej vylepšovať naše produkty a služby 

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme, poskytuje buď váš zamestnávateľ, zozbierajú sa z vozidla 

alebo vytvoria v našich informačných systémoch, ktoré používate. 

 

Vstúpite do súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania 
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže vodičov organizovanej spoločnosťou Scania, aby sme 

mohli spracovať vašu registráciu a vašu účasť na súťaži, je potrebné zozbierať niektoré z 

vašich osobných údajov - napríklad vaše meno a kontaktné údaje. Tieto údaje poskytujete 

priamo vy. 

 

Dostanete sa na cestách do núdzovej situácie a zavoláte asistenčnú službu 

spoločnosti Scania 
Ak sa na cestách dostanete do núdzovej situácie a rozhodnete sa kontaktovať nás, aby sme 

vám poskytli pomoc v núdzi, potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli 

identifikovať, porozumieť povahe núdzovej situácie, poskytnúť pomoc a spojiť sa s vami, aby 

sme mohli priebežne komunikovať informácie týkajúce sa daného prípadu. 

 

 
Prečo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracúvame? 

Právny 
zákl. 
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Na splnenie našich 

zmluvných záväzkov, ako sú: 

 poskytovanie služieb 

požadovaných 

zákazníkom/vaším 

zamestnávateľom 

 dodanie zábavných 

služieb vo vozidle na 

požiadanie 

 vykonávanie 

diagnostiky na 

diaľku, ako aj 

plánovanie opráv a 

údržby 

 poskytovanie 

podpory 

 

 Správanie pri jazde, napríklad štýl jazdy, 

vrátane geografickej polohy a 

prevádzkových hodín 

 Identifikačné údaje, napríklad identifikačné 

číslo vozidla, IP adresa, MAC adresa, 

identifikácia vodiča, identifikácia 

používateľa IT systému 

 Údaje o fungovaní z vozidla, napríklad 

informácie z komponentov vozidla, 

informácie o spotrebe paliva, používaní 

bŕzd, radení prevodov, používaní 

akumulátora, údaje o motore a chybové 

kódy 

 Systémové protokoly z našich IT systémov 

 
 
 
 
 

 
Zmluvný 

záväzok 
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Dodržanie zmluvných 

záväzkov zákazníka 

 Správanie pri jazde, napríklad štýl jazdy, 

vrátane geografickej polohy a 

prevádzkových hodín 

 Identifikačné údaje, napríklad identifikačné 

číslo vozidla, IP adresa, MAC adresa, 

identifikácia vodiča, identifikácia 

používateľa IT systému 

 Údaje o fungovaní z vozidla, napríklad 

informácie z komponentov vozidla, 

informácie o spotrebe paliva, používaní 

bŕzd, radení prevodov, používaní 

akumulátora, údaje o motore a chybové 

kódy 

 Systémové protokoly z našich IT systémov 

 
 
 
 

 
Legitímny 

záujem 

 
Na spracovanie vašej účasti 

na našich súťažiach vodičov 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Váš vek 

 Vaše jazykové preferencie 

 Názov spoločnosti vášho zamestnávateľa 

 
 

Súhlas 

 
 
 

 
Na poskytovanie pomoci v 

núdzových situáciách na 

cestách 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 Identifikačné číslo vozidla 

 Evidenčné číslo 

 Popis núdzovej situácie, vrátane opisu 

prípadných fyzických poranení a potreby 

lekárskej pomoci 

 Geografická poloha 

 Údaje o vozidle pre diagnostiku na diaľku 

 
 
 

 
Legitímny 

záujem 

 
 
 
 
 

Na zlepšenie kvality a 

vylepšovanie našich 

produktov a služieb 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Správanie pri jazde, napríklad štýl jazdy, 

vrátane geografickej polohy a 

prevádzkových hodín 

 Identifikačné údaje, napríklad identifikácia 

vozidla (vrátane identifikačného čísla 

vozidla a identifikácie karosérie), IP adresa, 

MAC adresa, identifikácia vodiča 

 Údaje o fungovaní z vozidla, napríklad 

informácie z komponentov vozidla, 

informácie o spotrebe paliva, používaní 

bŕzd, radení prevodov, používaní 

akumulátora, údaje o motore a chybové 

kódy 

 Prípady pomoci v núdzovej situácii 

 
 
 
 
 

 
Legitímny 

záujem 

Účasť vo vernostnom 

programe  Scania Griffin 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 
Súhlas 

 
 

Aké osobné údaje spracúvame od vás ako od zamestnanca? 
Keď sa hlásite do zamestnania v spoločnosti Scania, požiadame vás, aby ste nám poskytli 

niektoré osobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť, napríklad kontaktné 

informácie, referenčné informácie, ako napríklad predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, 

osvedčenia. 

Počas vášho zamestnania v spoločnosti Scania spracúvame vaše osobné údaje, aby sme 
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mohli: 
 

 spravovať zamestnanecký pomer s vami, 

 plniť svoje zákonné povinnosti ako zamestnávateľ 

 plniť náš legitímny záujem: 

o riadiť, plánovať a hodnotiť prácu 

o chrániť zamestnancov a majetok spoločnosti 

o kontaktovať a informovať zamestnancov 

o byť transparentní pre vlastníkov a širokú verejnosť 
 

Keď opustíte spoločnosť, spracujeme obmedzené množstvo údajov potrebných na splnenie 

našich zákonných povinností, napr. údaje informujúce o období, počas ktorého ste boli 

zamestnaní. 

 

Prečo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracúvame? 

Právny 

základ 

 
 

Správa zamestnancov 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje týkajúce sa zamestnaneckého 

pomeru (číslo zamestnania, ID používateľa, 

fotografie) 

 Finančné informácie (plat, dane, výdavky, 

časové výkazy, číslo bankového účtu atď.) 

 

 
Zmluvný 

záväzok 

 
Plnenie si zákonných 

povinností (na účely 

podávania správ orgánom, 

dokumentovania 

rehabilitácií, dodržiavania 

kolektívnych zmlúv atď.) 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

 Finančné informácie (plat, dane) 

 Členstvo v odboroch (na dodržanie 

podmienok kolektívnej zmluvy sa údaje 

zhromažďujú podľa potreby) 

 
 

Právna 

povinnosť 

 
Plánovanie a sledovanie 

 Informácie o organizácii (miesto práce, 

nákladové stredisko, priamy manažér atď.) 

 Hodnotenie výkonnosti 

 Plány rozvoja 

 
Legitímny 

záujem 

 
Poskytovanie prístupu k 

našim IT systémom a 

zlepšovanie našich 

systémov 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 ID používateľa 

 Nastavenia preferencií používateľov v 

systémoch 

 Záznamy o vašom používaní našich 

systémov 

 

 
Legitímny 

záujem 

 
 

Bezpečnosť v prípade núdze 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Najbližší príbuzní 

 Občianstvo 

 Dátum narodenia 

Ochrana 

vašich 

dôležitých 

záujmov 

 
Ochrana našich 

zamestnancov a majetku 

našej spoločnosti 

 Prístupové protokoly z IT systémov a 

vstupných systémov, 

 IT protokoly z aplikácií a sieťových služieb, 

 Kamerový dohľad 

 Správy o bezpečnostných incidentoch 

 
Legitímny 

záujem 

Prenos osobných údajov 

externe, aby sme vám 

umožnili vykonávať vaše 

pracovné povinnosti 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Registrácia licencie 

 Osobné údaje týkajúce sa zmlúv 

 Obrázky a filmy 

Legitímny 

záujem 
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Aké osobné údaje spracúvame od vás ako od obchodného 

partnera/dodávateľa? 

Ak pracujete ako zástupca pre dodávateľa, ktorý poskytuje produkty a služby spoločnosti 

Scania, spracúvame obmedzené množstvo vašich osobných údajov, napr. vaše kontaktné a 

identifikačné informácie. Používajú sa na vyhodnotenie vašej ponuky, správu zmluvy a 

poskytnutie prístupu k relevantným IT systémom. 

 

 

Prečo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracúvame? 

Právny 

základ 

 

 
Vyhodnotenie návrhu od vás 

alebo vášho zamestnávateľa 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 Ak ste živnostník, spracúvame aj finančné 

údaje, ako sú úverové ratingy a ceny 

 

 
Legitímny 

záujem 

 

 
Uzavretie zmlúv s vami 

alebo s vaším 

zamestnávateľom 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo, číslo obchodnej organizácie 

 Ak ste živnostník, spracúvame aj finančné 

údaje, ako sú úverové ratingy, bankové účty 

a platby 

 
 

Legitímny 

záujem 

 
 

Poskytnutie prístupu k 

našim IT systémom 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 ID používateľa 

 Jazykové nastavenia v systémoch 

 Záznamy o vašom používaní našich 

systémov 

 
 

Legitímny 

záujem 

 
Komunikácia s vami alebo s 

vaším zamestnávateľom 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 
Legitímny 

záujem 

 
 
 
 

Aké osobné údaje spracúvame od vás, keď nás navštívite? 
Keď navštívite naše webové stránky, váš webový prehliadač nám poskytne určité 

informácie, ktoré nám pomáhajú porozumieť, ako používate naše webové stránky, napríklad 

či používate mobilné zariadenie alebo počítač, z ktorej časti sveta sa pripájate a aký 

prehliadač používate. Tieto údaje nám pomáhajú prispôsobiť našu webovú stránku a zlepšiť 

váš zážitok pri prehliadaní. V nastaveniach ochrany súkromia vo vašom prehliadači môžete 

presne určiť, aké informácie s nami budete zdieľať. 

 
Používame obmedzený počet súborov cookie, ktoré nám pomáhajú porozumieť, ako 

používate naše webové stránky. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete v 

našej politike súborov cookie. 

Keď navštívite naše priestory alebo podujatia, kvôli úspešnosti a bezpečnosti vašej návštevy 

musíme zozbierať niektoré údaje o vás a vašich potenciálnych spolucestujúcich. 

https://www.scania.com/global/en/home/misc/privacy-statement/cookies.html
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Prečo spracovávame 

vaše údaje? 

Aké kategórie osobných údajov 

spracúvame? 

Právny 

základ 

 
Zlepšenie vášho zážitku pri 

prehliadaní 

 IP adresa 

 Typ a verzia prehliadača 

 Operačný systém 

 Dátum a čas vašej návštevy 

 URL adresa odkazujúcej stránky 

 
Legitímny 

záujem 

Vyhodnotenie používania 

webovej stránky a 

vylepšenie našej webovej 

stránky 

 IP adresa 

 Nastavenia prehliadača 

 Typ zariadenia používaného na prístup na 

stránku 

 
Legitímny 

záujem 

 

 

 

 
Naplnenie účelu vašej 

návštevy v spoločnosti 

Scania 

 Kontaktné informácie (napríklad meno, e- 

mail, telefónne číslo, adresa) 

 Informácie o spolucestujúcich (napríklad 

meno, e-mail, telefónne číslo, adresa, vek) 

 Údaje o organizácii, ako napríklad názov 

spoločnosti, krajina, adresa spoločnosti a 

telefónne číslo 

 Jazyk 

 Preferencie týkajúce sa jedla 

 Informácie o cestovaní a ubytovaní 

 Vodičský preukaz 

 Informácie o hostiteľovi 

 

 

 

 

Legitímny 

záujem 

 
Ochrana našich 

návštevníkov a majetku 

našej spoločnosti 

 Prístupové protokoly z IT systémov a 

vstupných systémov, 

 IT protokoly z aplikácií a sieťových služieb, 

 Kamerový dohľad 

 Správy o bezpečnostných incidentoch 

 
Legitímny 

záujem 
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POLITIKA SÚBOROV 

COOKIE 
Naša webová stránka používa súbory cookie. Nižšie nájdete ďalšie informácie o týchto 

súboroch cookie; čo sú súbory cookie, aké súbory cookie používame, aký je účel ich 

používania a ako si môžete zablokovať alebo vymazať súbory cookie. 

 

S výnimkou súborov cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať 

po webovej stránke a používať jej funkcie, používame súbory cookie iba vtedy, ak ste nám to 

umožnili začiarknutím políčka „Áno, súhlasím s používaním súborov cookie“. Majte, prosím, 

na pamäti, že ak nám nedovolíte používať súbory cookie, môže to negatívne ovplyvniť vaše 

prehliadanie. 

 

Čo je súbor cookie? 

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa do vášho 

zariadenia uložia pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej 

návšteve posielajú späť na pôvodnú webovú stránku, alebo na inú webovú stránku, ktorá 

tento súbor cookie rozpoznáva. Súbory cookie sú užitočné, pretože umožňujú webovej 

stránke rozpoznať zariadenie používateľa. 

Jeden typ súboru cookie natrvalo uloží súbor do počítača. Ten sa potom môže použiť na 

prispôsobenie danej webovej stránky na základe vašich volieb a záujmov. Ďalším bežným 

druhom súborov cookie je „cookie relácie“. Pri návšteve webovej stránky sa medzi vaším 

počítačom a serverom odosielajú súbory cookie relácie, aby sa zhromaždili informácie. Po 

zatvorení internetového prehliadača sa súbory cookie relácie neuložia. Viac informácií o 

súboroch cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. 

 

 

Na čo používame súbory cookie? 

Súbory cookie používame na zlepšenie fungovania našej webovej stránky. Súbory cookie 

napríklad pomáhajú overiť používateľa, ak sa používateľ prihlási do zabezpečenej oblasti 

webovej stránky, aby systém určil, aké informácie budú na určitej webovej stránke dostupné. 

V súbore cookie môžu byť uložené aj prihlasovacie údaje, aby používateľ mohol prísť na 

webovú stránku a opustiť ju bez toho, aby musel znova a znova zadávať rovnaké overovacie 

informácie. Súbory cookie tiež pomáhajú pri ukladaní určitých informácií na webových 

stránkach, ako sú obľúbené produkty atď. Používajú sa aj na zhromažďovanie anonymných 

štatistík o správaní používateľov, ktoré nám umožňujú zlepšovať váš zážitok pri používaní 

našich webových stránok. 

 

Súbory cookie používané na našej webovej stránke 

Na tejto webovej stránke používame nasledujúce kategórie súborov cookie:  

 

 Trvalé súbory cookie. Trvalé súbory cookie zostávajú na počítači/zariadení 

používateľa po vopred určenú dobu. Trvalé súbory cookie sa používajú na 

zhromažďovanie identifikačných informácií o používateľovi, ako je správanie pri 

prehliadaní alebo preferencie používateľa pre konkrétnu webovú stránku. 

 Súbory cookie relácie. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené vo vašom 

internetovom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa vymažú. 

 Súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán umožňujú tretím stranám 

nahrať súbory cookie do vášho zariadenia. Môžu sa použiť na sledovanie vašej 

http://www.allaboutcookies.org/
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histórie prehliadania alebo vám umožňujú odoslať odkaz na stránku z našej webovej 

stránky na váš účet sociálnych médií, ako je Facebook alebo Twitter. 

 
Viac informácií o tom, aké súbory cookie používame, nájdete v našom podrobnom zozname 

súborov cookie (nižšie). 

 

 
Ako zablokovať a/alebo odstrániť súbory cookie 

Ak nechcete prijať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia webového prehliadača tak, aby 

automaticky blokoval ukladanie súborov cookie, alebo aby vás informoval o tom, kedy chce 

webová stránka ukladať súbory cookie do vášho počítača. Predtým uložené súbory cookie je 

možné odstrániť aj prostredníctvom webového prehliadača. Viac informácií nájdete na 

stránkach podpory vášho webového prehliadača. Ak na prístup na našu webovú stránku 

používate viacero rôznych zariadení (počítač, tablet alebo smartfón), budete musieť zmeniť 

nastavenia prehliadača na všetkých zariadeniach. 


